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Z á p i s 

z 55. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 15. dubna 2020 od 14:00 hodin 

v obřadní síni Libeňského zámku 

 

Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Vítek; Slabihoudek, Bc. Švarc, a Ing. Hřebík, 

Ph.D. (= 6 členů Rady městské části Praha 8 (MČ), dále též jen „radní 

MČ“); 

 

pí Ing. Mařincová, vedoucí oddělení sekretariát starosty odboru kancelář 

starosty (OKS) Úřadu městské části Praha 8 (ÚMČ), 

p. Mgr. Bc. Mutl, vedoucí oddělení organizačního a zastupitelstva městské 

části (OOZ) OKS ÚMČ, 

p.   Mgr. Šalek, pověřený vedením oddělení komunikace, vnějších vztahů 

a infocentra ÚMČ. 

 

 

Omluveni: pp. Mgr. Ludková, (= 1 radní MČ),  

  Ing. Kroutil, členka Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) 

a uvolněná předsedkyně kontrolního výboru ZMČ, 

  Mgr. Cibulka, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) 

a uvolněný předseda finančního výboru ZMČ, 

  JUDr. Rambousek, tajemník ÚMČ, 

  JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ, 

  Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ.  

 

 

Zapisovatelka: pí Přibylová, referentka OOZ OKS ÚMČ 

 

 

55. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen „Rada MČ“ nebo „RMČ“) 

ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. 

 

Při zahájení schůze bylo přítomno 6 členů Rady MČ. 

 

 

Ověřovatel zápisu  

 

Starosta MČ p. Gros určil ověřovatelem zápisu z dnešní schůze RMČ 

uvolněného radního MČ p. Bc. Švarce. 

  

 

Pořad jednání 

 

Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 55. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu z 53. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 25. března 

2020 (str. 3) 

  2. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 3637/1 

na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Zenklova) (str. 3) 
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  3. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k návrhu na pořízení změny územního 

plánu, pozemky parc. č. 1858/1, 1858/3, oba na k. ú. Libeň v Praze 8 

(při ul. Střížkovská) (str. 4) 

  4. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k využití předkupního práva 

ke spoluvlastnickým podílům na pozemku parc. č. 3674, 3700/5, 3700/6, 3700/7 

(str. 4) 

  5. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji podílu id. 5/1368 pozemku 

parc. č. 1083/64 na k. ú. Troja v Praze 8 (při ul. Písečná) (str. 5) 

  6. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu pozemku parc. č. 1814/8 

na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Chaberská) (str. 5) 

  7. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 3955/7 

na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Koželužská) (str. 5) 

  8. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 178 

na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Zenklova) (str. 6) 

  9. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji spoluvlastnického podílu id. 1/2 

pozemku parc. č. 1182/13, k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Rozšířená) (str. 6) 

10. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc. č. 2011/5, 

1851/93, oba na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Javorová) (str. 7) 

11. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc. č. 1227/35, 

1227/41, oba na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Rozšířená) (str. 7) 

12. Návrh jmenování velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů Praha 8 (str. 7) 

13.    Různé 

A) Informace o činnosti výborů Zastupitelstva městské části Praha 8 a komisí 

Rady městské části Praha 8, projednání závěrů a návrhů z jejich zasedání 

(str. 9) 

B) Dotazy (návrhy), připomínky a podněty Starosty městské části Praha 8, 

místostarostů městské části Praha 8, dalších členů Rady městské části 

Praha 8 (dále jen „radní MČ“) a tajemníka Úřadu městské části Praha 8, 

včetně příp. podání oprávněných občanů Městské části Praha 8 nebo dalších 

fyzických osob (str. 9) 

C) Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ (str. 8 až 9) 

14. Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 10) 

 

Dále Starosta MČ p. Gros navrhl, aby po projednání výše uvedeného 12. bodu 

pořadu jednání byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně 

„na stůl“: 

 

ozn. „C“ Návrh uzavření Pojistné smlouvy mezi Městskou částí Praha 8 

jako "pojištěným" a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s.  

jako "pojistitelem" (materiál pro ZMČ) (str. 8), 

 

ozn. „C1“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" 

v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Prvního pluku 8 a 10, uzavřené 

v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného 

ve prospěch Městské části Praha 8 – čp. 169, na k. ú. Karlín a na adrese 

Prvního pluku 10, 186 00 Praha 8 (str. 8), 
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ozn. „C2“ Návrh revokace usnesení Rady městské části Praha 8 

č. Usn RMC 0127/2020 ze dne 1. 4. 2020 a k návrhu zmocnění 

místostarosty Městské části Praha 8 p. Jiřího Vítka k podpisu smluv 

nad rámec „Podpisového řádu Úřadu městské části Praha 8“ k provedení 

krizových opatření při řešení krizové situace v souvislosti s šířením 

nového typu koronaviru (str. 8), 

 

ozn. „C3“ Návrh 3. dílčí změny působnosti členů Rady městské části Praha 8 (str. 9) 

a 

ozn. „C4“ Návrh uzavření "Dodatku č. 4" ke "Smlouvě o dílo" s předmětem plnění 

"Stavební úpravy bezmotorové komunikace A2" (str. 9). 

 

K navrženému pořadu jednání 55. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 55. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 1 

Schválení zápisu z 53. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 25. března 2020 

 

K zápisu z 53. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 25. března 2020 

nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 53. schůze, 

konané dne 25. března 2020, schválila 

jednomyslně (všemi 6 hlasy 

přítomných radních MČ). 

 

 

 

K bodu 2 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 3637/1 

na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Zenklova) 

 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části (OAMČ) 

odboru územního rozvoje a výstavby (OÚRV) ÚMČ 

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. 

Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0128/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 3 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k návrhu na pořízení změny územního plánu, 

pozemky parc. č. 1858/1, 1858/3, oba na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Střížkovská) 

 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. 

Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0129/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 4 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k využití předkupního práva 

ke spoluvlastnickým podílům na pozemku parc. č. 3674, 3700/5, 3700/6, 3700/7 

 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. 

Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0130/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 5 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji podílu id. 5/1368 pozemku 

parc. č. 1083/64 na k. ú. Troja v Praze 8 (při ul. Písečná) 

 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. 

V diskusi vystoupil p. Gros. 

Poté Starosta MČ p. Gros vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu 

usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0131/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 6 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu pozemku parc. č. 1814/8 

na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Chaberská) 

 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. 

Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0132/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 7 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 3955/7 

na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Koželužská) 

 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. 

Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0133/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 8 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 178 na k. ú. Libeň 

v Praze 8 (při ul. Zenklova) 

 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. 

Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0134/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 9 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji spoluvlastnického podílu id. 1/2 

pozemku parc. č. 1182/13, k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Rozšířená) 

 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. 

Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0135/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 10 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc. č. 2011/5, 1851/93, 

oba na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Javorová) 

 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. 

Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0136/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 11 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc. č. 1227/35, 1227/41, 

oba na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Rozšířená) 

 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. 

Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0137/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 12 

Návrh jmenování velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů Praha 8 

 

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. 

Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0138/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 13 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

Místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C“ Návrh uzavření Pojistné smlouvy mezi Městskou částí 

Praha 8 jako "pojištěným" a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s.  

jako "pojistitelem" (materiál pro ZMČ). 

Omluvený: p. Mgr. Svoboda, vedoucí odboru školství (OŠ) ÚMČ 

   

Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros 

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0139/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C1
“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího 

podnikání" v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Prvního pluku 8 a 10, 

uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, 

sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – čp. 169, na k. ú. Karlín 

a na adrese Prvního pluku 10, 186 00 Praha 8. 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí odboru správy majetku (OSM) ÚMČ 

   

Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros 

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0140/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Starosta MČ p. Gros uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C2
“ Návrh revokace usnesení Rady městské části Praha 8 

č. Usn RMC 0127/2020 ze dne 1. 4. 2020 a k návrhu zmocnění místostarosty 

Městské části Praha 8 p. Jiřího Vítka k podpisu smluv nad rámec „Podpisového 

řádu Úřadu městské části Praha 8“ k provedení krizových opatření při řešení 

krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru. 

   

Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros 

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0141/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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Starosta MČ p. Gros uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C3
“ Návrh 3. dílčí změny působnosti členů Rady městské části 

Praha 8. 

   

Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros 

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0142/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C4
“ Návrh uzavření "Dodatku č. 4" ke "Smlouvě o dílo" 

s předmětem plnění "Stavební úpravy bezmotorové komunikace A2". 

Omluvení: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí odboru právních služeb (OPS) ÚMČ, 

 p.  Mgr. Ing. Kašpárek, vedoucí odboru dopravy (OD) ÚMČ 

   

V diskusi vystoupili pp. Slabihoudek, Mgr. Mutl a Gros. 

Poté Starosta MČ p. Gros vyzval radní MČ k hlasování o předloženém 

návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0143/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 13 A) 

Informace o činnosti výborů Zastupitelstva městské části Praha 8 a komisí Rady 

městské části Praha 8, projednání závěrů a návrhů z jejich zasedání 

 

Přítomným uvedená aktuální písemná „Informace nebyla předložena“.  

 

 

K bodu 13 B) 

Dotazy (návrhy), připomínky a podněty Starosty městské části Praha 8, místostarostů 

městské části Praha 8, dalších členů Rady městské části Praha 8 a tajemníka Úřadu 

městské části Praha 8, včetně příp. podání oprávněných občanů Městské části Praha 8 

nebo dalších fyzických osob 

 

Nikdo z přítomných v tuto chvíli dotaz (návrh), připomínku ani podnět 

neuplatnil. 
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K bodu 14 

Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 

 

Starosta MČ p. Gros uvedl „Návrh časového plánu schůze Rady městské části 

Praha 8, plánované na středu dne 29. dubna 2020 od 14:00 hodin“. Současně 

připomněl, že program této schůze může být ještě doplněn o úkoly, vyplývající 

z průběhu dnešní schůze Rady MČ, případně o další aktuální nebo naléhavé 

záležitosti.  

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky. 

 

Rada MČ vzala přípravu své schůze 

dne 29. dubna 2020 se souhlasem 

na vědomí. 

 

 

 

Starosta MČ p. Gros v závěru jednání poděkoval přítomným radním MČ 

i přísedícím za jejich aktivní účast a 55. schůzi Rady MČ ve 14:15 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0128/2020 až Usn RMC 0143/2020 

 

 

 

………..……........................………………… 

Ondřej   G r o s 

Starosta městské části Praha 8 

 

Ověřovatel zápisu: 

 

 

....……........…………………………... 

Bc. Michal   Š v a r c 

uvolněný radní Městské části Praha 8 
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